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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 1a/2020/PFRON/P data: 30 czerwca 2020 r.
dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć ogólno usprawniających na sali
dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu:
„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze
środków PFRON
Przedmiotem zamówienia były grupowe zajęcia ogólnousprawniające
na sali
rehabilitacyjnej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Zajęcia usprawniające naszych
chorych i przygotowujące ich do uczestnictwa w innych formach wsparcia. Chorzy ćwiczą w
dwóch grupach pod opieką 2 osób (rehabilitant i osoba po szkoleniach z zakresu obsługi
urządzeń zabiegowych) przez 4 godziny dziennie w poniedziałki, czwartki i niektóre środy i
piątki w miesiącu (jedna grupa ćwiczy przez średnio 41 godz. w miesiącu) przez okres 12
miesięcy.
Jedna grupa w godzinach przedpołudniowych, a druga grupa w godzinach popołudniowych.
W zajęciach uczestniczy śr. 8 osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem
niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w grupie w zależności od potrzeb jednostki i
aktualnego stanu zdrowia. Szczególną troską objęci są uczestnicy poruszający się na wózku
inwalidzkim ze względu na zagrożenie odleżynami, pogłębianiem się przykurczy mięśniowych,
a co za tym idzie większym ograniczeniem samoobsługowym i ruchowym.
Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności
fizycznej i komfortu życia pacjenta. W trakcie współpracy z pacjentem wykorzystuje się różne
metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby
niepełnosprawnej.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w sali rehabilitacyjnej, która wyposażona jest w sprzęt
rehabilitacyjny do ćwiczeń ruchowych (m.in. steppery, wioślarz, rowerki, UGUL, bieżnia,
masażery, materace, drabinki, piłki, walki, atlas) oraz zabiegów rehabilitacyjnych (m.in. System
Medyczny Unittron, urządzenie do leczenia światłem SOLARIS, aparat do masażu uciskowego,
platforma balansowa, aparat do elektroterapii).

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1a/2020/PFRON/P4/RR data:
30 czerwiec 2020 r., wybrano 1 ofertę:

L.p.
1.

Nazwisko i imię
Ewiak Natalia

Województwo
łódzkie
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UZASADNIENIE
Do dnia 07.07.2020 r. do godz. 16.00 wpłynęła 1 oferta, która została zweryfikowana
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu
17.07.2020 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1a/2020/PFRON/P
data: 30 czerwca 2020 r. i dokonała wyboru oferenta, którego oferta została zweryfikowana
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość realizowanej
usługi dla uczestników projektu.
Wybrana oferta zagwarantuje:


większą dostępność usług,



systematyczność wsparcia dla osób z SM.
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